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คำนำ 
 

  การจัดทำแผนการดำเนินงาน ได้จัดขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559            
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยแผนการดำเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดแผนงานหรือ
โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ  ที่จะดำเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลดอนอะราง         
ภายในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้เทศบาลตำบลดอนอะราง รวมถึงหน่วยงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม การเมือง
การบริหาร การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ของเทศบาลตำบลดอนอะราง ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนอะราง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของอำเภอหนองกี่           
และจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลดอนอะราง ต่อไป 
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สารบัญ 

 
                                                                                             หน้า 

 
ส่วนที่  1  บทนำ 

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน                  1          
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
- แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
- รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  

-  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
- ยุทธศาสตร์ที่  1          4 

     - ยุทธศาสตร์ที่  2          4 
     - ยุทธศาสตร์ที่  3          4 
     - ยุทธศาสตร์ที่  4                    5 
         

-  บัญชีโครงการโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
- ยุทธศาสตร์ที่  1          6  

     - ยุทธศาสตร์ที่  2         11 
     - ยุทธศาสตร์ที่  3         12 
 - ยุทธศาสตร์ที่  4         31  
         

 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลดอนอะราง 
****************** 

 
 

ส่วนที่  1  บทนำ 
 

 
บทนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  สำหรับแผนการ
ดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณา
การการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1.  เพื ่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด  ที ่จะดำเนินการจริงใน
ปีงบประมาณนั้น  ในพื้นที่ของเทศบาลตำบล 
 2.  เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น  ให้มีความสะดวกและชัดเจน
ในการดำเนินการต่างๆ 
 3.  เพื ่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาสามปี  ไปสู ่แผนการดำเนินงาน  มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

          จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น            พ.ศ.
2548  (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั ้นตอน  
ดังนี้ 

1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื ่นๆ             
ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดร่างแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 



~ ๒ ~ 
 

2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้ดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น 

อำนาจในการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น” 
 

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงาน  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื ่องมือในการติดตาม            
การดำเนินงาน และการประเมนิผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action  plan) 
2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ดำเนินงานจริง 
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม  ที่จะมี
การดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีท้ังโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ   
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการดำเนินการพัฒนาจังหวัด / อำเภอ  หรือกิ่ง
อำเภอแบบบูรณาการ                                                                          
 

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน              
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  ที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี เค้าโครงแผนการดำเนินงาน  แบ่งเป็น 2 ส่วน  
คือ 
 

ส่วนที่  1  บทนำ 
  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
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ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
ประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แผนการดำเนินงานของ  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมือง
พัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล...............)  ประจำปี...............  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  1.  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใช้แผนการ
ดำเนินงาน  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงาน / โครงการพัฒนา  ตรงตามความต้องการและ
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 
  3.  ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
  4.  ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะดำเนินการกิจกรรมหรือมี
โครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส 
 
 

*********************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.01

จ ำนวน
โครงกำร

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมำณ

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ท้ังหมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

9 14.30 6,769,000      23.20          กองช่ำง

2 3.20 100,000         0.30            กองช่ำง

4 6.30 175,000         0.60            ส ำนักปลัด

16 25.40 430,000         1.50            กองกำรศึกษำ

9 14.30 19,126,400    65.50          กองสวัสดิกำรฯ

5 7.90 380,000         1.30            กองกำรศึกษำ

1.1 แนวทำงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง บ ำรุงถนน 
สะพำน ทำงเท้ำ ทำงระบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ ฯ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 2.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพสินค้ำ

3.1 แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริม
กำรพัฒนำชุมชน (ได้แก่ กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม 
สร้ำงภำวะผู้น ำ อบรมอปท. สวัสดิกำรสังคม)

3.3 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและ
ผู้ด้อยโอกำส

3.6 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

1.5 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะท่ี
พึงได้รับอย่ำงถ้วนหน้ำ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และ
ด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี

หน้าท่ี 4



แบบ ผด.01

จ ำนวน
โครงกำร

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมำณ

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ท้ังหมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

1 1.60 30,000           0.10            ส ำนักปลัด

4          6.30 30,000           0.10            กองสวัสดิกำรฯ

6          9.50 880,000         3.00            กองกำรศึกษำ

2          3.20 60,000           0.20            ส ำนักปลัด

3          4.80 1,160,000      4.00            กองช่ำง

2          3.20 70,000           0.20            กองคลัง

63         100 29,210,400   100            รวม

3.7 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
(ได้แก่ ธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม ขยะ ภำวะโลกร้อน 
มลภำวะ ฯลฯ)

3.8 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

4.2 แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร (ได้แก่
 สมรรถนะบุคลำกร กำรพัฒนำตำม ต ำแหน่งสำยงำน)

4.3 แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงอำคำรสถำนท่ีและ
สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน

4.4 แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับปรุงและพัฒนำรำยได้

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

3.9 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
กีฬำทุกระดับ (ได้แก่ กีฬำข้ันพ้ืนฐำน กีฬำมวลชน 
ฯลฯ)

หน้าท่ี 5



แบบ ผด 02

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน / 1.1 แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุง บ้ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า ท่อระบายน้้า

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวลูกรัง คุ้ม
ลานมัน หมู่ท่ี 9 
ชุมชนทุ่งนางาม

ก่อสร้างถนนดินอัด
แน่นสูง 0.50 เมตร 
ลงลูกรังผิวทางจราจร
 4 เมตร ระยะทาง 
0.40 กิโลเมตร

    120,000  ม.9 
ชุมชนทุ่ง
นางาม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวลูกรัง 
ซอยแสงจันทร์ 
หมู่ท่ี 11 ชุมชน
โคกรัก

ก่อสร้างถนนดินอัด
แน่นสูง 0.50 เมตร 
ลงลูกรังผิวทางจราจร
 4 เมตร ระยะทาง 
0.23 กิโลเมตร

    120,000  ม.11 
ชุมชนโคก

รัก

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวลูกรัง
บริเวณคันคลอง
โคกสะอาด ช่วงท่ี
 2 หมู่ท่ี 5 ชุมชน
โคกสะอาด

ก่อสร้างถนนดินอัด
แน่นสูง 0.50 เมตร 
ลงลูกรังผิวทางจราจร
 4 เมตร ระยะทาง 
1.67 กิโลเมตร

    910,000  ม.5 
ชุมชนโคก
สะอาด

กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต้าบลดอนอะราง อ้าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

        ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้าท่ี 6 แผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน / 1.1 แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุง บ้ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า ท่อระบายน้้า

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต้าบลดอนอะราง อ้าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

        ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวลูกรัง
บริเวณคันคลอง
โคกสะอาดหมู่ท่ี 
5 ชุมชนโคก
สะอาด

ก่อสร้างถนนดินอัด
แน่นสูง 0.50 เมตร 
ลงลูกรังผิวทางจราจร
 4 เมตร ระยะทาง 
1.05 กิโลเมตร

    570,000  ม.5 
ชุมชนโคก
สะอาด

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(asphalting 
concrete) สาย
ทางชุมชนทุ่งนา
งาม หมู่ท่ี 9      
ซอย 1

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผิวทางจราจร 5 เมตร
 ไม่มีไหล่ทาง 
ระยะทาง 0.36 
กิโลเมตร

  1,006,000  ม.9 
ชุมชนทุ่ง
นางาม

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(asphalting 
concrete) สาย
ทางชุมชนทุ่งนา
งาม หมู่ท่ี 9 ซอย
 7 - ชุมชนป่า
สามัคคี

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผิวทางจราจร 5 เมตร
 ไม่มีไหล่ทาง 
ระยะทาง 0.57 
กิโลเมตร

  1,590,000  ม.9 
ชุมชนทุ่ง
นางาม

กองช่าง

หน้าท่ี 7 แผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน / 1.1 แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุง บ้ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า ท่อระบายน้้า

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต้าบลดอนอะราง อ้าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

        ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(asphalting 
concrete) สาย
ทางชุมชนไทรงาม
 หมู่ท่ี 6 ซอย 1

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผิวทางจราจร 4 เมตร
 ไม่มีไหล่ทาง 
ระยะทาง 0.140 
กิโลเมตร

    536,000  ม.6 
ชุมชนไทร

งาม

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(asphalting 
concrete) สาย
ทางโรงเรียนบ้าน
โคกสะอาด       
หมู่ท่ี 5

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผิวทางจราจร 5 เมตร
 ไม่มีไหล่ทาง 
ระยะทาง 0.50 
กิโลเมตร วางท่อ
ระบายน้ า 0.40 
เมตร จ านวน 14 ท่อน

  1,397,000  ม.5 
ชุมชนโคก
สะอาด

กองช่าง

หน้าท่ี 8 แผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน / 1.1 แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุง บ้ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า ท่อระบายน้้า

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต้าบลดอนอะราง อ้าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

        ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน ้า     
 ค.ส.ล.และบ่อพัก
 บริเวณโรงเรียน
บ้านโนนขี เหล็ก 
หมู่ท่ี 7 ชุมชน
โนนขี เหล็ก

ก่อสร้างท่อระบายน ้า
 ค.ส.ล. และบ่อพัก
ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ยาว 210 เมตร
 พร้อมบ่อพัก ขนาด 
0.80*0.80*1.00 
เมตร จ้านวน 20 บ่อ
ฝาตะเกรงเหล็ก

    520,000  ม.7 
ชุมชนโนน

ขี เหล็ก

กองช่าง

หน้าท่ี 9 แผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน / 1.5 แนวทางการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะท่ีพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ัง
ป้ายแสดงแนว
เขตของเทศบาล
ต าบลดอนอะราง

ติดต้ังป้ายแนวเขต
ตามถนนในเขต
เทศบาลต าบลดอนอะ
ราง

       50,000  - กองช่าง

2 โครงการส ารวจ
ถนนและไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
รับผิดชอบ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการออกส ารวจ
ถนนท่ีช ารุด ของ
งบประมาณและ
ไฟฟ้าสาธารณท่ี
เสียหายของเทศบาล
ต าบลดอนอะราง โดย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่า
โฆษณาและเผยแพร่
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กับโครงการ

       50,000  - กองช่าง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         1.5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

หน้าท่ี 10 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม เศรษกิจ และการท่องเท่ียว / 2.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจาก

 
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการผลิต
และแปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร

เกษตรกรมีความรู้
ทางด้านแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตรมากข้ึน

  25,000   - ส ำนักปลัด

2 โครงการศึกษาดู
งานนวัตกรรม
เกษตรตาม
ศาสตร์พระราชา

เกษตรและสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและคณะ
ผู้บริหารพนักงานเทศบาล

  50,000   - ส ำนักปลัด

3 โครงการส่งเสริม
เพ่ือยกระดับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ของเทศบาล
ต าบลดอนอะราง

สมำชิกกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนภำยในเขต
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง
 จ ำนวน 200 คน

  50,000   - ส านักปลัด

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี

ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถ่ินต าบล
ดอนอะราง

  50,000   - ส ำนักปลัด

         2.1.1 แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

       การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

หน้าท่ี 11 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.1 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจาก

 
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงาน
พิธีวันคล้ายวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 5
 ธันวาคม

ข้าราชการ ประชาชนใน
ต าบลดอนอะรางและ
พ้ืนท่ีใกล้เคียงร่วมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

  10,000   - ส านักปลัด

2 โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ
 พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม

ข้าราชการ ประชาชนใน
ต าบลดอนอะรางและ
พ้ืนท่ีใกล้เคียงร่วมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

  25,000   - ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

       และท้องถ่ินให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตส านึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้น า อบรม อปท. สัวสดิการสังคม บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชวิตท่ีดี

         3.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

หน้าท่ี 12 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.1 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจาก

 
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

       และท้องถ่ินให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตส านึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้น า อบรม อปท. สัวสดิการสังคม บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชวิตท่ีดี

         3.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

3 โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระ
บรมราชนีนาถ
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 
สิงหาคม

ข้าราชการ ประชาชนใน
ต าบลดอนอะรางและ
พ้ืนท่ีใกล้เคียงร่วมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

  15,000   - ส านักปลัด

4 โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 3
 มิถุนายน

ข้าราชการ ประชาชนใน
ต าบลดอนอะรางและ
พ้ืนท่ีใกล้เคียงร่วมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

  15,000   - ส านักปลัด

หน้าท่ี 13 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.1 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจาก

 
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

       และท้องถ่ินให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตส านึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้น า อบรม อปท. สัวสดิการสังคม บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชวิตท่ีดี

         3.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

5 โครงการจัดงาน
วันท้องถ่ินไทย

-จัดกิจกรรมถวายราช-
สักการะและถวายราช
สดุดีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.
5 ณ ศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยมีข้าราชการ
พนักงานเข้าร่วม          
 -จัดอบรม ประชุมช้ีแจง
รณรงค์ ตรวจสุขภาพขัด
นิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน
 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

  30,000   - ส านักปลัด

6 โครงการจัดงาน
วันเทศบาล

 - จัดกิจกรรมวัน
เทศบาลจ านวน 1 คร้ัง   
          -จัดกิจกรรมสา
ธารณกุศล - กิจกรรม
การแข่งขันกีฬา           
               - กิจกรรม
ประกวดการแข่งขันใน
ด้านต่างๆ       - 
กิจกรรมด้านนิทรรสการ
ผลงานของเทศบาลใน
ด้านต่างๆ

  30,000   - ส านักปลัด

หน้าท่ี 14 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.1 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจาก

 
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

       และท้องถ่ินให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตส านึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้น า อบรม อปท. สัวสดิการสังคม บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชวิตท่ีดี

         3.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

7 โครงการเทศบาล
ต าบลดอนอะราง
เคล่ือนท่ี

ประชาชน 1,000 คน
เข้าร่วมงาน

  30,000   - ส านักปลัด

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมและ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าท่ีใน
การให้บริการ
ประชาชน

เพ่ือให้เกิดความสามัคคี
ภายในองค์กร

  50,000   - ส านักปลัด

9 โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ
การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินว่า
ด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

     - ส านักปลัด

หน้าท่ี 15 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.1 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจาก

 
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ   20,000   - ส ำนักปลัด

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ   20,000   - ส ำนักปลัด

3 โครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

จัดอบรมการให้ความรู้
และฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารรภัย 
เช่น อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ภัยจากไฟป่า 
ภัยจากการคมนาคมและ
การขนส่ง ฯลฯ

  30,000   - ส านักปลัด

       และท้องถ่ินให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตส านึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้น า อบรม อปท. สัวสดิการสังคม บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชิวิตท่ีดี

         3.1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2564

หน้าท่ี 16 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.1 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจาก

 
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       และท้องถ่ินให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตส านึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้น า อบรม อปท. สัวสดิการสังคม บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชิวิตท่ีดี

         3.1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2564

4 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาล
ต าบลดอนอะราง

ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 50 คน

   30,000   - ส ำนักปลัด

5 โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

ฝึกอบรมทบทวน อปพร.
 รุ่นละ 30 คน

  50,000   - ส ำนักปลัด

หน้าท่ี 17 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.1 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน

ครอบครัวในเขต
เทศบาลต าบลดอนอะ
ราง จ านวน 90 
ครัวเรือน

       20,000   - กอง
สวัสดิการฯ

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลดอนอะราง 
จ านวน 15 ชุมชน

       15,000   - กอง
สวัสดิการฯ

       ท้องถ่ินให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตส านึก สร้างภาวะผู้น า อบรม อปท. สวัสดิการสังคม บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ) 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

         3.1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หน้าท่ี 18 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่ม เยาวชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบรรพชา
สามเณรและบวช
ศีลจารีณีภาคฤดู
ร้อน

บรรพชาเด็กและ
เยาวชนท่ีสนใจเข้าร่วม

20,000        วัดเก่า
ดอนอะราง

กอง
การศึกษา

2 โครงการรักการ
อ่าน

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอนอะ
ราง

       20,000   - กอง
การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

       สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         3.3.1 แผนงานการศึกษา

หน้าท่ี 19 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่ม เยาวชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

       สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         3.3.1 แผนงานการศึกษา

3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
ต าบลดอนอะราง

        50,000   - กอง
การศึกษา

4 โครงการอบรม
วิชาชีพภูมิปัญญา
ท้องถ่ินแก่เด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชนและ
ประชาชนในเขตต าบล
ดอนอะราง

        50,000   - กอง
การศึกษา

หน้าท่ี 20 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่ม เยาวชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ
ช่วยเหลือ
สงเคราะห์
ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย
ผู้ด้อยโอกาส

ครอบครัวและ
ประชาชนท่ีมีรายได้
น้อยในเขตเทศบาล
ต าบลดอนอะราง

20,000         - กอง
สวัสดิการฯ

2 โครงการวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลดอนอะ
ราง

150,000      - กอง
สวัสดิการฯ

3 โครงการสภาเด็ก
และเยาวชน
ต าบลดอนอะราง

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลดอนอะ
ราง

       20,000   - กอง
สวัสดิการฯ

       สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

         3.3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หน้าท่ี 21 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่ม เยาวชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

       สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

         3.3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 โครงการอบรม
เพ่ิมศักยภาพสตรี
และครอบครัว

สตรีและครอบครัว 
จ านวน 300 คน

       30,000   - กอง
สวัสดิการฯ

5 โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพชุมชน

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลดอนอะ
ราง

       30,000   - กอง
สวัสดิการฯ

หน้าท่ี 22 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการค่าย
ธรรมะผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขตต าบล
ดอนอะรางท่ีสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม

        50,000  วัดเก่า
ดอนอะราง

กอง
การศึกษา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         3.3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

หน้าท่ี 23 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.3 แนทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก

        เยาชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือ
รับรองการจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ 60 ปี ข้ึน
ไปท่ีมีคุณสมบัติ

  13,118,400  ท้ัง 15 
ชุมชน

กอง
สวัสดิการฯ

2 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือเบ้ียยัง
ชีพแก่ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือส่งเสริมและให้
ความช่วยเหลือ (เบ้ีย
ยังชีพ) แก่ราษฎรผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส

  5,388,000  ท้ัง 15 
ชุมชน

กอง
สวัสดิการฯ

3 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือเบ้ียยัง
ชีพแก่ผู้ติดเช้ือ 
(เอดส์) โรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ผู้ป่วยเอดส์จ านวน 
30 คน

    180,000  ท้ัง 15 
ชุมชน

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         3.3.4 แผนงานงบกลาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการษาความม่ันคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

หน้าท่ี 24 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.6 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนทางศาสนา ศิลปัฒนธรรม ฯ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
เน่ืองในวัน
อาสาฬบูชาและ
วันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมในวัน
อาสาฬบูชาและวัน
เข้าพรรษา

    100,000  วัดดงเย็น กอง
การศึกษา

2 โครงการส่งเสริม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

 - วันวิสาขบูชา        
  - วันมาฆบูชา        
   - วันออกพรรษา 
ฯลฯ

       30,000  วัดเก่า
ดอนอะ

ราง

กอง
การศึกษา

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

มีการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินให้
คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
ต่อไป

    100,000  ม.12 
ชุมชน

ไทยพัฒนา

กอง
การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         3.6.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน้าท่ี 25 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.6 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนทางศาสนา ศิลปัฒนธรรม ฯ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         3.6.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4 โครงการอนุรักษ์
สืบสานประเพณี
สงกรานต์

จัดกิจกรรมรถน้ าวัน
สงกรานต์

    100,000  วัดเก่า
ดอนอะ

ราง

กอง
การศึกษา

5 โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียว
เทศบาลต าบล
ดอนอะราง

จัดท าซุ้มนิทรรศการ
สาธิตการจ าหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน                 
1.รายได้เพ่ิมจาก
นักท่องเท่ียว          
2.มีสินค้าคุณภาพมี
ตลาดรองรับในการ
จ าหน่าย

       50,000  - กอง
การศึกษา

หน้าท่ี 26 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.7 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจาก

 
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกป่า
เพ่ือลดภาวะโลก
ร้อน

ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
ลุกจ้างประจ าและ
ประชาชนท่ัวไป

  30,000   - ส ำนักปลัด

         3.7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

       ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ได้แก่ ธรรมชาติ ขยะ ภาวะโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

หน้าท่ี 27 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.8 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้
 ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมอาชีพเพ่ิม
รายได้ให้ประชาชนใน
ชุมชน ชุมชนท้ัง 15 
ชุมชน

       30,000  ท้ัง 15 
หมู่บ้าน

กอง
สวัสดิการฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

        มาใช้ในวิถึชีวิตทุกระดับ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         3.8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน้าท่ี 28 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.9 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกีฬาต้าน
ยาเสพติด
เทศบาลต าบล
ดอนอะรางคัพ

จัดแข่งขันกีฬา 
จ านวน 15 ชุมชน 
แก่ประชาชน

    400,000  โรงเรียน
ชุมชนบ้าน
ดอนอะราง

กอง
การศึกษา

2 โครงการแข่งขัน
กีฬากรีฑาเด็กและ
เยาวชน

โครงการแข่งขันกีฬา
กรีฑาเด็กและเยาวชน

       60,000  โรงเรียน
บ้านโคก
สะอาด

กอง
การศึกษา

3 โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลโคก
รักคัพต้านยาเสพ
ติด

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในต าบล
ดอนอะราง

       60,000  ม.11 
ชุมชน
โคกรัก

กอง
การศึกษา

        (ได้แก่ กีฬาข้ันพ้ืนฐาน กีฬามวลชน ฯลฯ)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

         3.9.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หน้าท่ี 29 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี / 3.9 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

        (ได้แก่ กีฬาข้ันพ้ืนฐาน กีฬามวลชน ฯลฯ)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

         3.9.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้องถ่ิน
สัมพันธ์

ส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพของ
เด็ก

       10,000  ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

5 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาและ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันในระดับ
ต าบล อ าเภอ 
จังหวัดและ
ระดับประเทศ

จัดส่งนักกีฬาร่วมการ
แข่งขัน ปีละ 1 คร้ัง

       50,000  - กอง
การศึกษา

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง

จัดกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง ด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ จัด
กิจกรรมกีฬาทางน้ า

    300,000   - กอง
การศึกษา

หน้าท่ี 30 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร / 4.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (ได้แก่ สมรรถนะบุคคล

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมและ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าท่ีใน
การให้บริการ
ประชาชน

เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีภายในองค์กร

       50,000   - ส ำนักปลัด

2 โครงการอบรม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ.
2540 และ
เผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายแก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผู้น า
ชุมชนและ
ประชาชน

ข้าราชการ ผู้น าชุมชน
 มีความรู้ ด้าน
กฎหมายและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้

       10,000   - ส ำนักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         4.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
        การพัฒนาตามต าแหน่งงาน)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

หน้าท่ี 31 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร / 4.3 แนวทางการพัฒนาปรัปปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ big 
cleaning day.

บริเวณส านักงานและ
ห้องท างานสะอาดน่า
อยู่

       10,000   - ส านักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         4.3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

หน้าท่ี 32 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร / 4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารจอดรถ
เทศบาลต าบล
ดอนอะราง

มีอาคารจอดรถ    
จ านวน 1 หลัง

    400,000   - กองช่าง

2 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์
ประจ าเทศบาล
ต าบลดอนอะราง

อาคารช้ันเดียว ขนาด
 4.5*20 เมตร

    750,000   - กองช่าง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

         4.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

หน้าท่ี 33 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบ ผด 02

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร / 4.4 แนวทางการพัฒนาปรัปปรุงและพัฒนารายได้

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลักโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดท า
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบล
ดอนอะราง

ด าเนินการพัฒนา
ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพ

       50,000   - กองคลัง

2 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี

จัดฝึกอบรมการ
จัดเก็บภาษีให้กับ
ผู้ประกอบการภายใน
ต าบล

       20,000   - กองคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

         4.4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หน้าท่ี 34 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


